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Tarjeta de Imigração

GUIA  DE BOAS PRÁTICAS
PARA CRUZEIRISTAS

FAZENDO AS MALAS

- Itens que produzam calor ou emitam chamas.
- Drogas, substâncias ilegais, qualquer tipo de arma ou item que possa 
oferecer risco à saúde e segurança dos hóspedes e ao meio ambiente. 
- Qualquer tipo de alimento e bebidas, alcoólicas ou não (sujeito a reco-
lhimento).

NÃO É  PERMITIDO:

TODA BAGAGEM ESTÁ SUJEITA A 
INSPEÇÃO POR CÃES FAREJADORES.
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DOCUMENTAÇÃO

- Brasileiros: Passaporte válido, RG ou  outro documento de identidade 
civil válido em território nacional, original e em bom estado de  conservação.
- Estrangeiros residentes no Brasil: Passaporte válido (mínimo de 6
meses) juntamente com RNE válido (Registro Nacional de Estrangeiros).
- Estrangeiros não residentes no Brasil: Passaporte válido (mínimo de 
6 meses) e tarjeta de entrada no Brasil carimbada pela imigração.

- Brasileiros: Passaporte válido (mínimo de 6 meses). Para Mercosul 
também é possível embarcar com RG original (com no máximo 10 anos 
de emissão), em bom estado de conservação. Neste caso, deve-se 
apresentar a Tarjeta de Imigração Argentina devidamente preenchida, em
duas vias. Este documento pode ser encontrado no site: 

VIAGENS NACIONAIS

VIAGENS PARA PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL / 

INTERNACIONAIS DE TRAVESSIAS ATLÂNTICAS

ATENÇÃO!

IMPORTANTE: Os critérios de medidas e pesos de bagagens podem variar 
conforme companhia, portanto, recomendamos entrar em contato com as 
empresas (site ou telefone) para obter informações e orientação mais 
precisa.

- Ao chegar no terminal de embarque, o cruzeirista deve procurar a área de-
signada, conforme companhia e navio, para realizar o processo de despacho
de bagagem que, posteriormente, será entregue na cabine. É de extrema 
importância que todas as bagagens estejam devidamente identificadas, 
evitando assim problemas com extravios. É recomendável que a bagagem 
de mão (pequena mala ou mochila) comporte documentos relativos ao 
embarque, objetos frágeis ou de valor, além de uma troca de roupa e itens de 
higiene pessoal, para utilização enquanto aguarda o processo de 
distribuição de bagagens nas cabines.

www.migraciones.gov.ar/accesos/tarjeta.php?i=PORT

http://www.migraciones.gov.ar/accesos/tarjeta.php?i=PORT
http://www.migraciones.gov.ar/accesos/tarjeta.php?i=PORT


CHECK UP

- 23 SEMAUTORIZAÇÃO
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EMBARQUE E DESEMBARQUE

VERIFIQUE COM A SUA COMPANHIA DE CRUZEIRO 
DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.

NOTA FISCAL

DECLARAÇÃO
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GUIA  DE BOAS PRÁTICAS
PARA CRUZEIRISTAS

 - Estrangeiros residentes no Brasil: Passaporte válido (mínimo de 6 me-
ses) juntamente com o RNE válido (Registro Nacional de Estrangeiro).
- Estrangeiros não residentes no Brasil: Passaporte válido (mínimo de 
6 meses) e tarjeta de entrada no Brasil carimbada pela imigração
- Necessidade de vistos: os hóspedes estrangeiros deverão entrar em
contato com o Consulado dos países a serem visitados.

- Crianças devem ter, no mínimo, 6 meses completos no dia do embarque, 
para cruzeiros de até 9 noites, ou 12 meses completos, para cruzeiros com 
maior duração.

- Sugerimos que os responsáveis por menores com menos de 1 ano, 
submetam os mesmos a consulta médica para atestar as condições de 
saúde para realizar o cruzeiro, o atestado médico confirmando o bom estado 
para viajar deverá ser apresentado no momento do check-in.

- Gestantes precisam apresentar atestado médico confirmando o estágio 
da sua gravidez e não poderão embarcar com 23 semanas ou mais de 
gestação. Se estiver viajando para o exterior com menores desacom-
panhados do pai e/ou da mãe, certifique-se de levar, também, uma autori-
zação de viagem com firma reconhecida por autenticidade, emitida con-
forme a Resolução nº 131/2011 do CNJ, disponível no site:   

ATENÇÃO!

www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/

- A recomendação é que o passageiro esteja no terminal após as 11h da 
manhã. Se possível, realize o check-in online para economizar tempo.

        
- O CHECK-IN SE ENCERRA 2 HORAS ANTES DA PARTIDA DO NAVIO, 
PORTANTO, VERIFIQUE OS HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA DO 
SEU CRUZEIRO.

- Deixe suas malas no setor de bagagens e dirija-se ao balcão de atendi-
mento da sua companhia de cruzeiros para se informar sobre os procedi-
mentos de embarque. Tenha todos os documentos em mãos.

- Cruzeiros internacionais: portar a nota fiscal ou comprovante de importa-
ção de bens de valor elevado levados na viagem.

- Nenhuma análise ou reembolso serão feitos após o desembarque, verifi-
que as suas despesas a bordo e, em caso de dúvida, dirija-se à recepção.

- Ao buscar sua bagagem no terminal, verifique a etiqueta para evitar possí-
veis enganos.

- Todos os hóspedes que portarem pertences, ou dinheiro em espécie, 
superiores ao teto de R$ 10.000,00 deverão preencher a Declaração 
Eletrônica de Bens do Viajante (e-DBV), disponível no site da Receita 
Federal:  https://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/

http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/
http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/
http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/
http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/

